
Referat fra årsmøte i Telemark Elghundklubb  

22. Februar 2020 
Sted: Bø Hotell, Bø 

Dato og tid: 22. Februar kl 16.00 

 

Leder Lars Jørgen Lassen ønsket velkommen til årsmøte i Telemark Elghundklubb. Det ble 
avholdt 1 minutt stillhet for å minnes medlemmer som har gått bort i løpet av året. 

Saker: 

Sak 1.Godkjenning av innkalling 

Vedtak:  

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer 

 

Sak 2.Godkjenning av saksliste 

Vedtak:  

Saksliste ble godkjent med tilføyelse i teksten Utstillingschampionat – krav til 
“jaktpremiering” i overskrift i sak 8.2 

 

Sak 3.Valg av møteleder: 

Forslag på: Lars Jørgen Lassen 

Vedtak:  

Lars Jørgen Lassen ble valgt til møteleder 

 

Sak 4.Godkjenne antall stemmeberettigede/observatørers rett til å være 
tilstede 

Vedtak:   

Det ble talt opp 46 stemmeberettigede og 5 som ikke er stemmeberettigede 

 

Sak 5.Oppnevne referent/er, tellekorps og to personer til å undertegne 
protokollen fra møtet 



Forslag på referent: sekretær Solveig Haugan Jonsen 

Forslag på tellekorps: Magnar Nordsveen, Gunnar Roe, Joar Brosdal 

Forslag på to til å undertegne protokollen: Anne Eli Midtgarden og Arvid Juvsland 

Vedtak: 

Alle foreslåtte kandidater ble valgt 

 

Sak 6.Behandle årsberetning 

Årsberetningen ble gjennomgått i korte trekk av leder Lars Jørgen Lassen 

Vedtak:  

Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer 

 

Sak 7.Godkjenne regnskap med revisors beretning 

Regnskapet ble lagt fram av kasserer Jørund Håvard Askje 

Vedtak: 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 8. Innkomne saker som fremmes for årsmøtet og saker som skal fremmes 
for RS 

 

Sak 8.1 Uttaksregler NM og Nordisk 

Forslagsstiller: Magnar Nordsveen 

Til årsmøtet Telemark EHK. 
 
Jeg har de siste dagene blitt klar over at forbundsstyret har vedtatt nye regler for 
uttakskriterier til NM og Nordisk gjeldene fra 1 januar 2020. Jeg ble svært overrasket når jeg 
leste dette. Her legges det opp til at klubbene må ha egne uttaksprøver i forkant av NM. Ja, 
det blir et såkalt Amerikansk uttak der den hunden som gjør det best på denne dagen som 
får plass til NM. 
Jeg kjenner til at det var et møte inne på Gardemoen i høst der alle fagkomiteer  (løshund/ 
bandhund) og avlsråd var til stede hvor forbundsstyret la frem forslaget som nå er gjeldene 
fra 1. januar 2020. Samtlige var svært kritiske til dette forslaget. Jeg vet at det ble skrevet en 
felles uttalelse etter dette møtet som ble oversendt forbundsstyret uten at det ble gjort noe 



for å rette dette opp etter min oppfatning. Dette er ikke bra, en så klar tilbakemelding fra 
fagkomiteer må legge grunnlaget for å gjøre om et vedtak. 
Det er slik at forbundsstyret har rett til å komme med nye regler for NM og Nordisk, dette 
har RS sakt for mange år siden. Men å komme med så store endringer uten å ha de ute på 
høring, spesielt over for valgte fagkomiteer blir helt feil. 
Med så store forandringer som her er foreslått burde nok dette ha vært ute på høring i 
klubbene også etter min mening. 
 
Forslag til vedtak: 
1.Forbundstyret trekke forslaget til nye uttaksregler for NM og Nordisk. 
2. De regler som var i 2019 videreføres inn til videre. 
3. Forbundsstyret sender forslag på nye regler ut på høring til sine fagkomiteer, eventuelt til 
områdeklubbene. 
4. Saken må inn for årets RS for vurdering. 
 
Melum 10. januar 2020. 
 
Magnar Nordsveen 
 
 
Styrets kommentar: 
 
Forbundsstyret i NEKF behandlet uttaksreglene til NM på nytt i møte den 13. Desember 
2019. Her ble følgende vedtatt: 
For uttak til NM 2020 kan områdeklubbene velge mellom to alternativer: 
Alternativ 1: Gjennomsnittet av 4 beste prøvene uansett hvilket år prøvene er gjennomført, 
der minimum en to-dagers prøve er tellende. Krav om jaktchampionat på den 
jaktprøveformen som uttaket gjelder for. 
Alternativ 2: Uttaksprøve, arrangert av områdeklubb som en-dagers prøve, der resultatet 
danner grunnlaget for uttaket. Krav om jaktchampionat på den jaktprøveformen som uttaket 
gjelder for. 
Områdeklubbene stiller fritt til å velge en av uttakskriterier for NM 2020. 
 
Styret i Telemark Elghundklubb synes det er beklagelig at Forbundsstyret ikke har valgt å 
gjennomføre en høring før de fattet vedtak om nye uttaksregler til NM. Videre er det svært 
betenkelig at innspill fra fagkomiteer ikke er tatt til følge før vedtak ble fattet. Til tross for 
flere skriftlige henvendelser fra flere områdeklubber er disse synspunktene ikke hensyntatt 
når Forbundsstyret behandlet saken på nytt 13. Desember.  I dette møtet fattet 
Forbundsstyret vedtak om 2 ulike alternativer for kvalifisering til NM 2020. Det anses lite 
seriøst at hunder som deltar i NM skal kunne kvalifisere seg på ulike måter avhengig av 
områdeklubb. Videre er det betenkelig at reglene endres så tett inn på et nært forestående 
NM. Forbundsstyrets endring av uttaksreglene virker lite gjennomtenkt. Manglende evne til 
å hensynta synspunkter og innspill viser at det er en oppgave for RS å vedta uttaksregler til 
ulike mesterskap videre framover. Behandling av uttaksregler på RS sikrer muligheten for at 
områdeklubbene kan høres og at uttaksreglene kan vedtas gjeldende for en lengre periode, 
noe som gir forutsigbarhet for hunder som skal kvalifisere seg.  



Styrets forslag til vedtak: 

1.Forbundstyret trekker sitt vedtak i sak 70/19; nye uttaksregler for NM 
2.Uttaksregler gjeldende i 2019 videreføres i 2020 og 2021 
3.Forbundsstyret ber fagkomiteer og områdeklubber om innspill til uttaksregler for NM, 
Nordisk, og Ungdoms NM i løpet av 2020. 
4. Uttaksreglene sendes på høring før RS 2021 som fatter endelig vedtak 
5. De nye uttaksreglene fattet på RS 2021 gjøres gjeldende fra 2022 og låses for 5 år 
 
Årsmøtets behandling: 
Magnar Nordsveen redegjorde for sitt forslag.  
Ivar Horrigmo fremmet forslag på at hvis RS skal fastsette uttaksreglene så må perioden for 
når dette skal tas stilling til på RS følge perioden for revidering av jaktprøvereglene.  
Magnar trakk sitt forslag. Styret endret sitt punkt 5 slik at revidering av uttaksregler på RS 
låses i samsvar med revidering av jaktprøvereglene 
 
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, men med endring av punkt 5 slik at revidering av 
uttaksregler på RS låses i samsvar med revidering av jaktprøvereglene 
 

Sak 8.2 Utstillingschampionat – krav til  jaktpremiering 

Forslagsstiller: Ariel Thorkildsen 

 
Til 

Styret/årsmøtet Telemark Elghundklubb. 

Utdrag fra RAS- Strategi for Østsibirsk Laika: 

"Østsibirsk Laika er en allsidig jakthund som i sitt hjemland skal kunne brukes til jakt på alt 
fra småvilt til storvilt og rovvilt. I Norden blir de fleste i hovedsak brukt på storvilt. I Finland 
er det og en del som er jaktpremiert på skogsfugl. For mange laika eiere er det ønsket om 
noe mer enn en ren elghund som bidrar til rasevalget" 

"For at en hund skal kunne godkjennes for avl må den tilfredsstille følgende kriterier utover 
NKK’s grunnregler for avl og oppdrett og Avlsstrategi: 

• Må ha premiering som løshund i Norden på elg, villsvin eller skogsfugl, godkjent 
anleggsprøve på bjørn (Karh1) eller godkjent Svenska Älghundklubbens     bjørnprotokoll.  

• Hunden skal være utstilt på en offisiell utstilling med minimum GOOD  

• Hunden skal være HD fri (grad A eller B) Øvrige hunder som kan godkjennes:  

• Premiert på jaktprøve utenfor Norden og som oppfyller øvrige krav." 



Avl-strategien er utarbeidet for å ta vare på den jaktlige allsidigheten i rasen, og kravene er 
satt for å få med bredden videre i generasjonene. 

Målet må og være å finne tiltak som vil stimulere laikaeiere til å bli bedre på å stille 
hundene på jaktprøver og utstilling. Avlsarbeid handler om å kartlegge individ og rase. Det 
må stimuleres og legges til rette for at hundeeiere ønsker å melde hundene sine på 
jaktprøver og utstilling. Dette handler også om å vise fram rasen for nye interesserte på 
utstillinger. Settes kravene for høyt vil det ha motsatt virkning. 

For en rase som skal være en allsidig jakthund, og som har en godkjent avlstrategi der den 
kan meritteres på elg, fugl, villsvin og bjørn. Blir det ikke riktig at et utstillingchampionat kun 
kan oppnås ved et NJ(L)(B)CH-elg.  

Ønsker med dette å fremme forslag til årsmøtet i Telemark elghundklubb. 

Forslag til vedtak:  

Krav for utstillings-championat for laikarasene i Norge: 

Jaktpremiering på løshundprøver i henhold til godkjent rasespesifikk avlsstrategi (RAS) 

 

Mvh A.Thorkildsen 

 
Styrets kommentar: 

Styret i Telemark Elghundklubb har forståelse for at elghundraser som har et bredere 
anvendelsesområde også skal få godskrevet andre kvaliteter enn evner som 
løshund/bandhund på elg som grunnlag for å utløse utstillingschampionat. Forslaget er 
imidlertid lite konkret i å foreslå hvilken premiering på ulike nevnte jaktbare arter som skal 
kunne utløse et utstillingschampionat for laikarasene. Slik styret ser det kan dette forslaget 
også gjelde andre elghundraser enn Laika.  

Styrets forslag til vedtak: 

Elghundrasene har i dag krav om oppnådd jaktchampionat i et av de nordiske land før 
utstillingschampionatet kan utløses. Årsmøtet i Telemark Elghundklubb ber RS anmode 
styret i Norske Elghundklubbers Forbund om å igangsette et arbeid med å vurdere kravene 
til jaktpremiering på andre viltarter, som for eksempel villsvin og bjørn, som grunnlag for å 
utløse utstillingschampionat for elghundraser som har prøving på andre arter enn elg nedfelt 
i sin avlsstrategi. 

Årsmøtets behandling: 
Ariel Thorkildsen orienterte om forslaget. Han ønsket samsvar mellom RAS-dokument og at 
krav nedfelt til prestasjoner på jakt gjenspeiles i krav til utstillingschampionat. Jaktprøver på 
villsvin og bjørn må likestilles med elg i forhold til utstillingschampionat. 



Ivar Horrigmo sa at han føler at forslagsstiller blander avlsmål og championatkrav. Ivar 
Horrigmo fremmet forslag om å avvise hele kravet, og at det ikke skal hensyntas små raser.  

Ariel Thorkildsen trakk sitt forslag og anbefalte styrets forslag.  

 

Vedtak: 
Styrets forslag ble vedtatt med 29 stemmer. 
 

 

Det kom 4 stemmeberettigede i tillegg til de tidligere 46 stemmeberettigede i årsmøtet. 
Det vil si at fra sak 8.3 er det 50 stemmeberettigede totalt tilstede i årsmøtet. 

 

Sak 8.3 Jaktchampionat – krav om 1. premie på 2. dagers prøve 

Forslagsstiller: styret i TEHK 

 

Kravene som skal ligge til grunn for å utløse jaktchampionat var sist oppe på RS i 2015 og ble 
låst for 5 år. Bakgrunn for behandlingen på RS i 2015 var en arbeidsgruppe som hadde avgitt 
en innstilling hvor et flertall i arbeidsgruppa gikk inn for å erstatte krav om 1. premie på 2-
dagers prøve med 4. ganger 1. premie på 1 dags prøve. Forbundsstyrets innstilling var delt i 
et flertall som gikk inn for å beholde  kravet til 2 dagers prøve mens et mindretall gikk inn for 
å fjerne kravet. Den gangen forelå flere ulike forslag fra ulike områdeklubber. Et omforent 
forslag fra Vestfold Elghundklubb, Telemark Elghundklubb, Vestoppland Elghundklubb og 
Sør-Trøndelag Elghundklubb med vedtatt på RS i 2015. Dette vedtaket ble som følger og er 
gjeldende krav til jaktchampionat i dag: 

GRUPPE 5 - SPISSHUNDER 

Hålleforshund, jåmthund,  karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå og sort, svensk 
hvit elghund: 

LØSHUNDCHAMPIONAT (NJ(L)CH): 

Tre ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av 
premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på 2-dagersprøve. 

Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. 

Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH 

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, 
Sverige eller Finland. 

Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember. 



 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: 

For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve. 

 

BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH): 

Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av 
premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve. 

Kun en av prøvedagene på separate todagers-prøven kan tas på snø. Det skal være 
forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. 

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, 
Sverige eller Finland. 

 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: 

For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve. 
Championatreglene vedtas for 5 år og de er lukket for revidering fram til RS 2020. 

 

Når det nå åpnes for å diskutere kravene til jaktchampionat på RS 2020 forventes det at 
enkelt områdeklubber vil fremme forslag for RS om endringer som blant annet inneholder 
forslag om å fjerne kravet om 1. premie på 2 dagers prøve, og ev. erstatte kravet med 4 
ganger 1. premie på jaktprøve. Styret i Telemark Elghundklubb ønsker at årsmøtet tar 
standpunkt i diskusjonen rundt å beholde kravene til 1. premie på 2 dagers prøve som 
tidligere. Et årsmøtevedtak i denne saken gjør det enklere for delegater som skal avgi sin 
stemme på vegne av Telemark Elghundklubb på RS.  

Det som taler for å opprettholde et krav om 2-dagers prøve er at championatkravene skal 
henge høyt. Kravene skal gjenspeile avlsmålet, men skal ha noen tilleggskrav ut over kravene 
som stilles til en avlshund. Når de første jaktprøvereglene ble etablert var prøveformen for 
løshund  nettopp arrangert som en 2-dagers prøve hvor hovedmålet var å teste hundens 
jaktegenskaper over 2 dager. Hvis hunden ikke viste søk eller jaktlyst dag nr 2, så kunne 
dommer avslutte prøven. Dette er trolig bakgrunn for at kravet om 1. premie på 2-dagers 
prøve fortsatt er tillagt stor verdi. Kravet er derfor ikke bare basert på tradisjoner og synsing 
slik noen gir uttrykk for.  

Styrets forslag til vedtak:  

Saken legges fram med delt innstilling: 

Et mindretall (2 av 7) hevder at 4 ganger 1. premie er et sterkere krav enn 1. premie på 2 
dagers prøve hvor du i prinsippet kan klare deg med en 2. premie eller 3. premie en av 



prøvedagene. Mange unge er opptatt av at kostnadene er høye med en 2- dagers prøve og 
det kreves mer av arrangør for å skaffe dommere. 

Et flertall (5 av 7) går inn for å beholde kravet om 2-dagers prøve slik det er.  

Årsmøtets behandling: 
Magnar Nordsveen fremmet forslag om at 2-dagers prøven beholdes, men hvis 2 dagers 
prøven faller for løshund, så må 2-dagersprøven videreføres for bandhund.  

Ivar Horrigmo støttet styrets flertalls-forslag om å beholde 2-dagers prøven. Horrigmo sa at 
det å blande avlskrav og championatkrav er en uting. Horrigmo sa videre at han har 
oppfattet det slik at championat-reglene er låst slik at disse ikke behandles på RS i 2020. 
Horrigmo ønsker at 2-dagers prøven består, og hvis prøven faller skal 2 av prøvene avholdes 
som samlet prøve. 

Tom Vala holdt et glødende innlegg til fordel for 2-dagers prøven.  

Etter hvert forelå det 4 forslag som årsmøtet måtte ta stilling til. 

Det ble først avholdt avstemming over styrets flertalls og mindretalls forslag: 

I denne avstemmingen stemte 44 for å beholde 2-dagers prøven 

Det ble så holdt avstemming over styrets flertallsforslag opp mot Magnar Nordsveens forslag 
om å ta med en tilføyelse i vedtaket; hvis 2-dagers prøven faller på RS for løshund, så 
fremmer Telemark forslag for RS om å videreføre 2 dagers prøven for bandhund. 

13 stemte for at styrets forslag står som det står i innstillingen. 37 stemte for å legge til 
Magnar Nordsveens punkt i styrets flertallsforslag.  

Ivar Horrigmo foreslo å legge til et punkt i kravene, uansett om 2-dagers prøven faller eller 
ikke. Dette punktet inneholder krav om at kun 1 av prøvene kan gås etter 23.12. Horrigmo 
endret sitt andre forslag til at minst 1 prøve skal være tatt på samlet prøve 

Først ble det avholdt avstemming over forslag fra Horrigmo om at 1 av prøvene skal være 
tatt på samlet prøve: 

Ved avstemmingen ønsket 15 tilføyelse at 1 av prøvene skal være tatt på samlet prøve. Ved 
kontravotering ønsket 30 ikke denne tilføyelsen. 

Dernest ble det stemt over forslag fra Horrigmo om at kun 1 av prøvene kan gås etter 23.12 

Ved avstemmingen ønsket 32 ikke krav om at kun en prøve kan tas etter 23.12.  

 

Vedtak: 
Årsmøtet i Telemark Elghundklubb vedtok med 44 mot 6 stemmer å beholde kravet om 2-
dagers prøve slik det er. 36 stemte for en tilføyelse i vedtaket om at hvis 2-dagers prøven 
faller for løshund på RS, så fremmer Telemark Elghundklubb forslag om å videreføre 2-
dagersprøven for bandhund.  
 



Sak 8.4 Utstillingschampionat – krav til jaktpremiering 

Forslagsstiller: Bjørn Bjerketvedt 
 

Forslag til årsmøte i Telemark Elghundklubb: 

Jeg foreslår å gjeninnføre utstillings championat, som det var før. 

Med 3 Cert på utstilling, og 1 første premie på jaktprøve. 

 

Mvh 

Bjørn Bjerketvedt 

 

Styrets kommentarer: 

Utstillingschampionatet for elghundrasene var oppe til behandling på RS i 2015. Saken ble 
fremmet av Forbundsstyret.  

Rs.sak 11.8.15  

Forbundsstyret fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2015: 

KRAV OM JAKTCHAMPIONAT  FØR UTSTILLINGSCHAMPIONAT  BLIR LØST UT 

Norske Elghundklubbers Forbund har vedtatt at fra og med 2015 gis det muligheten til å 
velge bort STORTCERT for elghundrasene. 

Dette åpner en mulighet for at flere hunder kan gjøre seg kvalifisert for en championattittel. 
Det kan dokumenteres at det gjennom flere tiår er blitt benyttet en del avlshunder som i kraft 
av sin UCH-tittel og til tross for et noe dårlig nivå på jaktegenskaper, kanskje har blitt nyttet i 
meste laget i avl. 

Første prioritering innen NEKFs avl bør ligge på bruksegenskaper og derfor bør hovedfokus 
ligge på dette. 

Dette er samme kravet som er i Sverige, dvs. alle CERT som er vunnet er hvilende inntil 
Jaktchampionatet er fullført. 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til 

V E D T A K: 

For å løse ut Utstillingschampionatet er alle CERTIFIKAT hvilende inntil Jaktchampionatet er 
fullført og godkjent. 

Ord til saken: Kjell Kruke 

Bjørn Bjerketvedt Øyvind Brenno Magnar Nordsveen Lars Anton Steinsholt Øyvind Brenno 



Kjell Kruke Helge Jacobsen 

 

VEDTAK: 

For å løse ut Utstillingschampionatet er alle CERTIFIKAT hvilende inntil Jaktchampionatet er 
fullført og godkjent. 

Vedtatt med 50 mot 42 stemmer 

 

Forslaget som i praksis innebar at en hund måtte være jaktchampion før 
utstillingschampionatet kunne utløses ble vedtatt med 50 mot 42 stemmer. Det ble stilt 
spørsmål ved avstemmingsresultatet da flere representanter ikke visste hva de stemte på, 
det ble ikke foretatt kontra-votering, og det ble stilt spørsmål med om totalt antall 
stemmeberettigede som fortsatt var tilstede. Vedtaket ble likevel stående og protokollen fra 
RS ble underskrevet.  

Det kom derimot en klage fra NKK’s særkomite for utstillinger som blant annet fryktet 
endringen ville redusere interessen for å delta på utstilling. Klagen ble behandlet i 
hovedstyret NKK 22. Juni 2016: 

80 – KLAGE FRA NEFK VEDRØRENDE NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT  (N UCH) FOR RASER 
TILKNYTTET NEKF (sak 73 fra forrige møte)  Hovedstyret vedtok som en prøveordning i 5 år at 
det innføres følgende endring i  championatreglene for elghundrasene:  For å løse ut 
utstillingschampionat er alle Certifikat som er oppnådd på eksteriørutstilling  hvilende, inntil 
hunden har oppnådd Jaktchampionat.  I prøveperioden skal Norske Elghundklubbers forbund 
(NEKF) gjennomføre nødvendige  registreringer og dokumentere effekten av tiltaket. NEKF 
skal videre involvere det  øvrige  jakthundmiljøet i de erfaringene og den kunnskapen som 
opparbeides gjennom  prøveperioden.  For målsetningen med prøveordningen refereres det 
til RAS-dokumentene for  elghundrasene. Det forutsettes at det ikke gjøres andre endringer i 
championatreglene i  prøveperioden. Ordningen gjelder fra 01.09.2016  

 

NKK’s hovedstyre vedtok å innføre de nye championatreglene som en prøveordning i 5 år 
gjeldende fra 1. September 2016. NKK forutsetter samtidig at det ikke gjøres andre 
endringer i championatreglene i prøveperioden. En prøveperiode som varer fram til 1. 
September 2021.  

Forbundsstyret viste i sin begrunnelse for forslaget til at det for eksempel i Sverige var et 
tilsvarende krav for å utløse utstillingschampionat på elghundrasene. Forbundsstyret unnlot 
derimot å referere til Finland hvor det kreves 2 ganger 1. premie på jaktprøve som grunnlag 
for å oppnå utstillingschampionat. Forbundsstyret argumenterte også med at det var flere 
eksempler på uheldig bruk av utstillingschampioner i avl. Dette argumentet ble lagt fram 
med «tyngde» i RS, men uten dokumentasjon.  



Styret i Telemark Elghundklubb har ikke registrert at det er nevnt, eller  iverksatt noen form 
for evaluering, eller «involvering av jakthundmiljøet i de erfaringer og den kunnskapen som 
opparbeides i prøveperioden» i samsvar med NKK sitt vedtak.  

Argumentene for å gjeninnføre tidligere krav til utstillingschampionat kan oppsummeres slik:  

-Hundens jaktegenskaper er godt nok dokumentert som grunnlag for utstillingschampionat 
ved krav om minst en 1. premie på jaktprøve.  

-Flere hundeeiere har ikke råd til å gå så mange prøver som kreves for å få hunden fram til 
jaktchampionatet. De stopper når de har gått det minimum antall utstillinger og prøver som 
ev oppdretter krever. 

-Noen hundeeiere har ikke fysiske forutsetninger for å føre hunden fram til jaktchampionat, 
men har glede av å føre hunden fram til utstillingschampionat 

-Elghundraser som har bruksegenskaper på flere arter enn elg, har redusert mulighet for å 
oppnå utstillingschampionat med dagens krav om jaktchampionat på elg før 
utstillingschampionat kan utløses. 

Styrets forslag til vedtak: 

Telemark Elghundklubb fremmer forslag for RS om å etterspørre hva som er gjort for å følge 
opp erfaringer og dokumentere effekt av tiltaket i prøveperioden, jfr NKK sitt vedtak 22. Juni 
2016. Det forutsettes at saken fremmes for RS når prøveperioden er over. 

Årsmøtets behandling: 

Magnar Nordsveen holdt innlegg til fordel for Bjørn Bjerketvedts forslag. 

Vedtak: 

Styrets forslag til vedtak vedtatt med 33 stemmer 

 

Sak 8.5 Endring av lover for Telemark Elghundklubb 

Forslagsstiller: styret i Telemark Elghundklubb 

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver 

Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder: 

a) Godkjenning av innkalling  

b) Godkjennelse av sakliste  

c) Valg av møteleder 

  



Årsmøtets oppgaver under ledelse av valgt møteleder er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, samt å gi observatører rett til å 
være til stede. 

b) Oppnevne referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 
fra møtet. 

c) Behandle årsberetning. 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger. 

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 

i) Velge: 

- Leder for 1 år  

- Nestleder for 2 år  

- 3 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år 

- Kasserer for 2 år 

- Sekretær for 2 år.   

- Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år. Alternativt at Årsmøtet oppnevner 
revisjonsfirma 

- Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og 
rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år. Det 3. året sitter medlemmet som leder. 
Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år.  

 

- Representanter til RS i NEKF. 

  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 
tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 



Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.  

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 
frem for årsmøtet til valg. 

 

Forslag til endring: 

§3-4  

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet, herunder instruks for 
valgkomiteen. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

TEHK’s lover §3-4  g) endres til:  Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet, 
herunder instruks for valgkomiteen. 

 

Årsmøtets behandling: 

Ivar Horrigmo gikk imot forslaget og foreslo at styret utarbeider instruks for valgkomiteen.  

Ved avstemmingen stemte 21 for styrets forslag.  

 

Vedtak: 
Årsmøtet vedtok å la vedtektene stå som de står. Styret skal utarbeide instruks for 
valgkomiteen 

 
Sak 8.6 Instruks for valgkomite 

Forslagsstiller: styret i Telemark Elghundklubb 

 

Forslag mottatt fra FS Norske Elghundklubbers Forbund 13. Januar 2020: 
 

INSTRUKS FOR VALGKOMITE (VK) 
 

Vedtatt av Årsmøtet i (sett inn navn på klubb) den xx.yy.2020  
 

1. VK består av 3 medlemmer hvorav 1 er leder. VK velges for 3 år og rulleres, dvs. at det 
går ut 1 medlem hvert år, 3. året sitter vedkommende som leder. Ved avstemning har de 
3 medlemmene 1 stemme hver. Leder lede arbeidet i VK. 



 
2. VK skal forespørre sittende styre ift. eventuelt gjenvalg 

 
3. VK skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid, 

samt evner til å ivareta klubbens interesser på en god måte. 
 

4. VK skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte og være kjent med hvilken 
kompetanse det er behov for og hvordan styrearbeidet fungerer. 
 

5. VK skal i riktig tid forelegge Årsmøtet innstilling med forslag på kandidater til alle verv 
som det etter (sett inn klubbnavn) lover tilligger Årsmøtet å velge. 
 

6. VK skal i riktig tid sørge for at klubbens medlemmer blir invitert til om å komme med 
forslag på kandidater til verv som skal besettes innen de frister som fremgår av de til 
enhver tid gjeldende lover i (sett inn klubbnavn). VK kan på eget initiativ fremme forslag 
på kandidater. Opplysninger om eventuelle gjenvalg tilkjennegis.  
 

7. Forslag på kandidater må være VK i hende/poststemplet senest 4 uker før Årsmøtedato. 
Forsalg på kandidater skal fremmes skriftlig. 
 

8. Innstillingen fra VK skal inneholde minst 1 - ett - forslag for hvert verv som skal besettes. 
VK skal tilstrebe enstemmig innstilling. Deler VK seg må minst 2 medlemmer gi en 
kandidat sin stemme for at forslaget kan betegnes som «anbefalt av VK». 
Mindretallsforslag skal føres opp, så fremt forslaget blir opprettholdt. 
 

9. Innstillingen fra VK skal følge innkallingen til Årsmøtet. 
 

10. I innstillingen inntas først de kandidater som er «anbefalt av VK» for de enkelte verv. 
Dernest inntas forslag som ikke har oppnådd VKs anbefaling. Alle forslag føres opp med 
forslagstillers navn angitt. 
 

11. VK skal fremme forslag til godtgjørelse/honorar for styret. 
 

Styrets forslag til instruks for valgkomite Telemark Elghundklubb: 

 

INSTRUKS FOR VALGKOMITE (VK) I TELEMARK ELGHUNDKLUBB 

 

Vedtatt av Årsmøtet i Telemark Elghundklubb den 22.02.2020  

 

1. VK består av 3 medlemmer hvorav 1 er leder. VK velges for 3 år og rulleres, dvs. at det 
går ut 1 medlem hvert år, 3. året sitter vedkommende som leder. Ved avstemning har de 3 
medlemmene 1 stemme hver. Leder skal lede arbeidet i VK. 



 

2. VK skal forespørre sittende styre ift. eventuelt gjenvalg. Valgliste med oversikt over 
kandidater på valg, og hvem som tar gjenvalg, skal foreligge senest 8 uker før årsmøtet. Valgliste 
(jfr punkt 9) skal gjøres kjent for klubbens medlemmer samtidig med kunngjøring av dato for 
årsmøtet og forespørsel om forslag på kandidater valg senest 8 uker før årsmøte.  

 

3. VK skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid, 
samt evner til å ivareta klubbens interesser på en god måte. Det skal hvis mulig tilstrebes en 
sammensetning slik at løshund, bandhund og utstilling er representert i styret. 

 

4. VK skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte og være kjent med hvilken 
kompetanse det er behov for og hvordan styrearbeidet fungerer. 

 

5. VK skal i riktig tid forelegge Årsmøtet innstilling med forslag på kandidater til alle verv 
som det etter ¬¬(sett inn klubbnavn) lover tilligger Årsmøtet å velge. 

 

6. VK skal i riktig tid sørge for at klubbens medlemmer blir invitert til om å komme med 
forslag på kandidater til verv som skal besettes innen de frister som fremgår av de til enhver tid 
gjeldende lover i ¬¬(sett inn klubbnavn). VK kan på eget initiativ fremme forslag på kandidater. 
Opplysninger om eventuelle gjenvalg tilkjennegis.  

 

5.7. Forslag på kandidater må være VK i hende/poststemplet senest 4 uker før 
Årsmøtedato. Forsalg Forslag på kandidater skal fremmes skriftlig. VK kan på eget initiativ 
fremme forslag på kandidater. 

 

6.8. Innstillingen fra VK skal inneholde minst 1 - ett - forslag for hvert verv som skal besettes. 
VK skal tilstrebe enstemmig innstilling. Deler VK seg må minst 2 medlemmer gi en kandidat sin 
stemme for at forslaget kan betegnes som «anbefalt av VK». Mindretallsforslag skal føres opp, så 
fremt forslaget blir opprettholdt. 

 

7. 9. Innstillingen fra VK skal følge innkallingen til Årsmøtet senest 2 uker før Årsmøtet 

 

8.10. I innstillingen inntas først de kandidater som er «anbefalt av VK» for de enkelte verv. 
Dernest inntas forslag som ikke har oppnådd VKs anbefaling. Alle forslag føres opp med 
forslagstillers navn angitt. 

 



12. VK skal fremme forslag til godtgjørelse/honorar for styret. 
9. Valgliste: 
Leder, for 1 år:   
Navn, på valg      tar gjenvalg/ikke gjenvalg  
 
Nestleder, for 2 år :  
Navn, på valg       tar gjenvalg/ikke gjenvalg 
 
3 styremedlemmer for 2 år: 
Navn, med oversikt over hvem som er på valg hvis på valg: tar gjenvalg/ikke gjenvalg 
 
Sekretær for 2 år:  
Navn, på valg/ikke på valg     hvis på valg: tar gjenvalg/ikke gjenvalg 
 
Kasserer for 2 år:  
Navn, på valg/ikke på valg     hvis på valg: tar gjenvalg/ikke gjenvalg 
 
Varamedlemmer, for 1 år: 
1. vara:  Navn, på valg     tar gjenvalg/ikke gjenvalg 
2. vara:  Navn, på valg     tar gjenvalg/ikke gjenvalg 
 
2 Revisorar, for 1 år: 
Navn, på valg      tar gjenvalg/ikke gjenvalg 
Navn, på valg      tar gjenvalg/ikke gjenvalg  
 
Honorar:  
Leder: 
Kasserer:         
Sekretær:          
Web ansvarlig:          
 
RS-delegater: 
  
Nytt medlem valgkomiteen: 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Telemark Elghundklubb vedtar styrets forslag til instruks for valgkomite 

 

Vedtak: 
Saken falt som følge av sak 8.6 

 



Sak 8.7 Manglende oppfølging av RS-vedtak 

Forslagsstiller: Lars Anton Steinsholt 
Forslag til årsmøtet i Telemark Elghundklubb 2020.01.21 

En av forbundsstyrets viktigste oppgave er å iverksette de fattede vedtak som er gjort på RS. 

Dette skal de i utgangspunktet gjøre på eget initiativ, men Lov og Kontrollkomiteen skal også 
påse og kvalitetssikre at dette arbeidet gjøres. 

På RS i 2016 ble Vestfold Elghundklubb sin sak 11.4.16, innstilt av Forbundsstyret, 
enstemmig vedtatt. 

Denne saken ble aldri sendt videre til NKK fra NEKF av forbundsstyret. 

Styret i Telemark Elghundklubb tok initiativ 17.5.2018 ved å sende brev for å minne om 
saken i 2018. Dette ble aldri besvart av forbundsstyret. 

Årsmøtet i Telemark Elghundklubb sendte, til RS 2019, egen sak på dette sammen med en 
sak for å sikre at andre fremtidige RS vedtak ble iverksatt: 

Sak 11.3 (Telemark EHK) Oppfølging av tidligere RS vedtak  

Årsmøtet i Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til RS: Forbundsstyret i NEKF 
pålegges å følge opp tidligere RS-vedtak, og synliggjøre at de er fulgt opp. Det foreslås å 
innføre en status-logg for alle RS-vedtak som oppdateres fortløpende og legges tilgjengelig 
på NEKF webside.  

Begrunnelse: En gjennomgang av RS-vedtak siste 5 år viser eksempler på flere RS-vedtak som 
ikke er fulgt opp av FS. Telemark Elghundklubb har både i forbindelse med RS og i brev til 
Forbundsstyret etterlyst manglende oppfølging av tidligere RS vedtak uten at dette er 
besvart eller gjort rede for. Dette avdekker et generelt behov for systematisk rapportering og 
oppfølging av vedtak fra RS.  

Forbundsstyrets innstilling: 

Forbundsstyret støtter forslaget om å etablere en statuslogg for RS vedtak på NEKFs  
hjemmeside. 

Kommentarer: Ingen  

Forbundsstyret innstilling ble enstemmig vedtatt   

 

Sak 11.4 (Telemark EHK) Oppfølging av RS-vedtak i tidligere RS-sak 11.4.16  

Årsmøtet i Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til RS: Forbundsstyret pålegges 
å følge opp tidligere RS-vedtak i sak 11.4.16. ang like eksteriørkrav for utenlandsk registrerte 
hunder som ønsker å oppnå norsk jaktchampionat.   



Begrunnelse:  Årsmøte i Telemark Elghundklubb, sak 10.18, vedtok å fremme et krav til FS i 
NEKF om å følge opp tidligere RS-vedtak. Grunnlag for kravet var blant annet manglende 
oppfølging av RS-sak 11.4.16 ang like eksteriørkrav for norske og utenlandske hunder som 
ønsker å oppnå norsk jaktchampionat. I forbindelse med RS 2018 fremsatte en av 
representantene fra TEHK spørsmål om manglende oppfølging av RS-vedtak i forbindelse 
med behandling av FS årsmelding. Det ble konkret vist til oppfølging av RS-vedtak i sak 
11.4.16. FS svarte at dette ikke var aktuelt fordi championatreglene ikke var endret. Det viser 
seg imidlertid at Championatregler er endret pr 01.01.2018 og at RS-vedtaket ikke er fulgt 
opp. Styret i Telemark Elghundklubb oversendte på denne bakgrunn et krav til FS om 
oppfølging av RS -vedtak i sak 11.4.16. Telemark Elghundklubb har ikke mottatt svar på 
kravet framsatt skriftlig ved brev til FS av 17.05.2018.  

 Forbundsstyrets innstilling:  

Forbundsstyret følger opp sak 11.4.16 og sørger for at endringen blir tatt med i neste 
revidering av championatreglene.  

Det skal stilles krav om 2 x very good på utstilling for å oppnå norsk jaktchampionat også for 
utenlandskregistrerte hunder. Saken er tidligere oversendt NKK for effektuering.  

I forbindelse med siste revidering i 2018 har denne endringen blitt uteglemt ved en inkurie. 

Kommentarer: 31 Eivind Haugseth Leder FS Jan Helge Nordby 31 Eivind Haugseth Leder FS 
Jan Helge Nordby  

 Forbundsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Nye championatregler kom i år igjen gjeldene fra 1.1.2020 uten at det 4 år gamle vedtaket 
var med. 

Dokumentet for statuslogg for RS vedtak er heller ikke innarbeidet på hjemmesiden til NEKF. 

I disse årene har det hver gang temaet er tatt opp blitt henvist til at NKK og at de er 
instansen for å ta inn endringen i regelverket ved gjennomgang av championatreglene. 

Når en leser mandatet til Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite (NJK) ser en at dette er 
delegert fra NKK.  

I alle disse årene har NJK bestått av en eller flere medlemmer fra NEKF. De har også hatt 
lederen i disse årene.     

 

Mandat                Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite (NJK) 

6.4. Fullmakt til å stadfeste spesifikke endringer i jaktchampionatreglene, etter innstilling, og 
i samarbeide med gjeldende fagmiljøet.  

Dette viser at hver gang denne saken har vært oppe har styret i NEKF villedet RS og de 
klubber som har tatt dette opp. 

 



Forslag:  

Forbundsstyret har nå nektet å iverksette ikke bare et, men faktisk to lovlige fattede RS 
vedtak som de selv har støttet. 

Telemark Elghundklubb kan ikke akseptere å ha et forbundsstyre, ved leder, som ikke 
iverksetter lovlig fattede vedtak. Ei heller en lov og kontrollkomite som ikke sørger at vedtak 
iverksettes. I dette tilfelle aksepteres ikke inkurie eller andre bortforklaringer. Dette er en 
bevist trenering og manglende vilje til å utføre det arbeidet RS har valgt de til å gjøre. 

Styret i NEKF iverksetter umiddelbart championatsaken.  

Forbundsstyret orienterer svenske og finske samarbeidspartnere og deres kennelklubber 
skriftlig og legger den samme infoen ut på hjemmesiden sin. 

Frist for gjennomføring 1.5.2020. 

Telemark Elghundklubb fremsetter mistillitsforslag mot leder av NEKF Jostein Dahle. 

Videre fremsettes også mistillitsforslag mot Lov og kontrollkomiteens 3 medlemmer for 
manglende evne til å kontrollere og kvalitetssikre at lovlig fattede RS vedtak iverksettes. 

 

Mvh 

Lars A Steinsholt 

 

Styrets kommentar: 

Saksfremlegget gjenspeiler de faktiske forhold av Forbundsstyrets manglende oppfølging av 
lovlige fattede RS-vedtak i sak  11.4.16, 11.3.19 og 11.4.19. Dette tiltross for muntlige 
spørsmål på RS og henvendelse på e-post som ikke er besvart. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Forslaget legges fram med delt innstilling: 

Et flertall i styret (6 av 7) foreslår at det fremmes forslag for RS der det bes om en 
redegjørelse for hvorfor lovlig fattede vedtak i RS ikke følges opp av Forbundsstyret. Det 
vises konkret til sak 11.4.16, 11.3.19 og 11.4.19.  Det kreves at disse sakene følges opp 
straks.  

Et mindretall (1 av 7) støtter forslagsstillers forslag 

 

Årsmøtets behandling: 

Lars Anton Steinsholt redegjorde for sitt forslag.  



Ivar Horrigmo sa at det var en naturlig konsekvens av forslaget at forslagsstiller også 
fremmet forslag på ny leder og ny lov og kontrollkomite, hvilket ikke var gjort. 

Tom Vala stilte spørsmål ved hva som var hensikten med forslaget. 

Magnar Nordsveen sa at Telemark Elghundklubb gjør seg sjøl en bjørnetjeneste ved å stille 
mistillitsforslag, og at vi  ikke vil få RS med på dette. Han gikk derfor imot forslaget.  

Lars Anton Steinsholt sa at hans motiv for forslaget er at RS-vedtak blir gjennomført. Det må 
gjerne fremmes andre sanksjoner, men det er ikke nok å anmode Forbundsstyret om å 
iverksette RS-vedtak da dette er forsøkt flere ganger før. 

Ivar Horrigmo gikk inn for styrets forslag  

Ved avstemmingen ble det avgitt  48 stemmer for styrets forslag 

 

Vedtak:  
Styrets flertallsforslag ble vedtatt med 48 stemmer 
 

Sak 8.8 Godtgjørelse for prøveledere 

Forslagsstiller: styret i Telemark Elghundklubb 

Prøveledere ved de ulike prøvetyper for bandhund, løshund og sporprøver nedlegger en 
betydelig arbeidsinnsats for å administrere prøver, holde oversikt over påmeldinger, skaffe 
prøvedommere, administrere og legge prøver inn i Dog Web Arra, NPP, avholde 
dommermøter og ferdigmelde prøver til NKK. Styret i Telemark Elghundklubb foreslår at det 
ytes en godtgjørelse som står i forhold til hvor mange prøver den enkelte prøveleder 
administrer totalt pr år, uavhengig av prøvetype, referanse  nr og periode. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Det foreslås å godtgjøre den enkelte person/prøveleder med følgende beløp årlig ut fra hvor 
mange prøve som vedkommende administrerer totalt pr prøvesesong uavhengig av 
prøvetype, referanse nr og periode. 

 

0  -20 prøver kr: 1000 

20-40 prøver kr: 2000 

40-60 prøver kr: 3000 

60-80 prøver kr: 4000 

> 80   prøver kr: 5000 

 



Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt 
 

 

Sak 8.9 Utsettelse av revidering av jaktprøveregler for løshund og 
bandhund 

Forslagsstiller: Forbundsstyret NEKF 
 

 

 

 

 

 

RS sak: 
Revidering av jaktprøveregler (løshund og 

bandhund) 

Forbundsstyret fremmer forslag om utsettelse på behandling av revidering av 
jaktprøveregler for både løshund og bandhund til RS 2021. 
Begrunnelse: 
 

Vedtak sak 11.14.16: 

 

 

RS støtter forslaget fra Gudbrandsdalen vedrørende videreføring av det Nordiske 
samarbeidet. 

Følgende presiseringer skal ligge til grunn: 

• Forbundsstyret skal i de videre forhandlingene tydeliggjøre at Norsk Elghund Grå (NEG) og 
Norsk Elghund Sort (NES) er norske hunderaser. NEG er også Norges nasjonalhund. Et 
nasjonalt raseansvar innebærer at NEKF skal ha avgjørende innflytelse på den videre 
utviklingen av NEG og NES. 

• Forbundsstyret skal sørge for at felles jaktprøveregler kan tilpasses nasjonale behov og 
særegenheter, dog ikke slik at det går ut over kvaliteten på innholdet i en fremtidig nordisk 
avlsdatabase. 

• Avtalen om nordisk samarbeid skal være oppsigelig. Forbundsstyret skal sørge for at det 
faktiske og juridisk eierskapet til alle norske hundedata blir liggende i NEKF/NKK. 



Forbundsstyret har kommunisert dette på regionale samlinger, samt hele presentasjonen er 
tilsendt alle områdeklubber i etterkant av samlingene. Finland og Sverige har samme 
tidsaspekt for sine revideringer, noe som også er et ønsket mål i det nordiske samarbeidet. 

 

Tidsplan: 
 

 

 

 

Hovedmål i arbeidet mot nye prøveregler: 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Involvere avlsutvalgene 

• Involvere områdeklubbene 

• Involvere Sverige og Finland under prosessen (Løshund) 

• Involvere svenskene (Bandhund) 

• Hva skal en oppnå avlsmessig med en potensiell endring eller hva skal endringen føre til 

• Hva skal registreres og hvor skal informasjonen finnes (jf.registreringsprogram) 



Med bakgrunn av tidligere RS vedtak, og kommunisert forslag til tidsplan og hovedmål, 
utsettes behandlingen av jaktprøvereglene for løshund og bandhund til RS 2021, dette 
medfører at dagens regelverk videreføres i ett år i NKK. 
 
Styrets kommentar:  

Forslaget støttes 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøte i Telemark Elghundklubb støtter forslaget om å utsette behandlingen av 
jaktprøvereglene for løshund og bandhund til RS 2021. Dette medfører at dagens 
regelverk videreføres i ett år i NKK. 
 

Vedtak: 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet i Telemark Elghundklubb støtter 
Forbundsstyrets forslag 

 

Sak 8.10 Valg RS 

Forslagsstiller: styret i TEHK 

Valg  NEKF RS 2020 
Forbundsstyret (Leder)          1 år. Jostein Dahle   Tar gjenvalg 

Forbundsstyret (Medl.)          2 år. Jan Lien    Tar gjenvalg  

Forbundsstyret (Medl.)          2 år. Bente Rønningen  Tar ikke gjenvalg 

Forbundsstyret (1. vara.) 1 år. Esten Vingelen   Tar ikke gjenvalg 

Forbundsstyret (2 vara.) 1 år. Endre Stakkerud   Tar gjenvalg 

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 3 år. John Tomas Homme Tar gjenvalg 

Lov og Kontrollkomiteen (Leder) 1 år. John Tomas Homme Tar gjenvalg 

Lov og Kontrollkomiteen (vara.) 1 år. Jan Arne Berdal  Tar gjenvalg  

Valgkomiteen 3 år. Kjell Kruke     Kan ikke gjenvelges  

Valgkomiteen. 1 år (varam.) Anita Lie    Tar gjenvalg 

Revisor 1 år. Carsten Bakke     Tar gjenvalg 

Revisor 1 år. Jon Strand     Tar gjenvalg 

RS-Ordfører 1 år. Ivar Horrigmo     Tar gjenvalg 



RS- Viseordfører 1 år. Frank Christiansen    Tar gjenvalg 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Nytt medlem av Forbundsstyret: Endre Stakkerud 

 

Årsmøtets behandling: 

Årsmøtet vedtok å åpne for forslag på at flere kandidater kan fremmes  i årsmøtet 

Det ble foreslått at Telemark Elghundklubb i tillegg til styrets forslag fremmer forslag på Ivar 
Horrigmo som RS ordfører 

Vedtak:  

Årsmøtet vedtok enstemmig å fremme forslag på; Endre Stakkerud som nytt medlem av 
Forbundsstyret,  Ivar Horrigmo som ny RS-ordfører og Frank Christiansen som RS-
viseordfører. 

 

9. Fastsette medlemskontingent og godkjenne budsjett for 2020 

Sak 9. 1 Kontingent Telemark Elghundklubb 

Forslagsstiller: styret i TEHK 
RS 2019 vedtok å indeksregulere NEKF andel av kontingenten: 

Kontingenten jf. NEKFs lover § 2-3 første ledd: «Alle medlemsklubber i NEKF skal betale den 
kontingent som er fastsatt av Representantskapsmøtet i NEKF»  

Norske Elghundklubbers Forbunds andel av kontingent for 2019 settes til kr 235,-  

Grunnkontingenten indeksreguleres årlig med virkning fra 2020, med utgangspunkt i 
konsumprisindeks for 2019  

Kontingenten for 2020 er kr 734. Norsk Kennel Klubb sin andel utgjør kr 230  

Kontingenten til Telemark Elghundklubb er for 2020 kr 270. Av dette beløpet betaler 
Telemark Elghundklubb blant annet porto på bladet Elghunden.  

Totalkontingenten anses av mange medlemmer til å være høy nok. Det er derfor ikke rom 
for å øke kontingenten nå. På lenger sikt vil en økning av kontingenten ikke være til å unngå 
da kontingenten årlig «spises opp» av økt andel til NEKF. 

 

Styrets forslag til vedtak: 



Kontingenten foreslås uendret 

Vedtak: 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Sak 9.2. Budsjett for 2020 
Kasserer Jørund Håvard Askje la fram budsjettet og uttrykte bekymring for at 
Elghundklubbene nå må betale moms av inntekter fra jaktprøver og utstillinger. Dette står 
omtalt i skatte-ABC. Askje sa at det vil kunne medføre at klubben i framtida går i 
underskudd. Han foreslo at det arbeides politisk for å få endret dette slik at Elghundklubber 
likestilles med Idrettslag som har fritak for momsplikt.  

Vedtak: 

Budsjett ble enstemmig vedtatt 

 

Sak 10.Valg 

  

Valgkomiteen har bestått av: 

Stein Frantzen, leder 

Ole Anders Andersen 

Tom Vala 

 

Leder (1 år):  

 

Lars Jørgen Lassen  på valg  tar gjenvalg Innstilling: Lars Jørgen Lassen  

Valg: 

Lars Jørgen Lassen valgt 

 

Nestleder (2 år):  

 

Jørgen T Bø    på valg  tar gjenvalg Innstilling: Jørgen T Bø 

Valg: 

Jørgen T Bø valgt                   



Styremedlemmer (2 år): 

 

Jørn Inge Hardang  ikke på valg 

 

Kjell Haave   ikke på valg 

 

Tor Fjellheim   på valg  tar gjenvalg Innstilling: Tor Fjellheim 

Valg: 

Tor Fjellheim valgt 

 

Sekretær (2 år) :  

 

Solveig Haugan Jonsen  på valg  tar gjenvalg (1 år) Innstilling: Solveig Haugan Jonsen 

Valg: 

Solveig Haugan Jonsen valgt for 1 år med opsjon på 2 år 

 

Kasserer (2 år):  

 

Jørund Håvard Askje  ikke på valg 

 

Varamedlemmer: 

 

1.vara (1 år):   

 

Per Egil Adolfsen  på valg  tar gjenvalg  Innstilling: Per Egil Adolfsen 

Valg: 

Per Egil Adolfsen valgt 

 

2.vara (1 år):  

 

Leif Haaberg   på valg  tar gjenvalg  Innstilling: Leif Haaberg 



Valg: 

Leif Haaberg valgt 

 

Revisorar (1 år): 

 

Halvor Loftsgarden  på valg  tar ikke gjenvalg Innstilling: Sigbjørn Rua 

Valg: 

Sigbjørn Rua valgt 

  

Henning Brekke  på valg   tar gjenvalg  Innstilling: Henning Brekke 

Valg: 

Henning Brekke valgt 

 

Honorar:  

 

Gjeldende honorar: 

 

 

Leder og kasserer:         kr. 3000,- 

Sekretær:         kr. 6000,- 

Web ansvarlig :        kr. 6000,- 

 

Innstilling:  

Leder:           kr 5000,- 

Kasserer:         kr 5000,- 

Sekretær inklusive webansvar:       kr 5000,- 
     

Vedtak: 

Valgkomiteens forslag til nye honorar ble enstemmig vedtatt 

RS-delegater:  

Innstilling: Det nye styret får fullmakt til å velge utsendinger til RS 
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